KNIHA ROLANDA BARTHESA
Jak žít se Sadem, Fourierem a Loyolou
Slast z textu, slast z formy, slast z autora: přemýšlení o literatuře. Roland Barthes (1915 - 1980) patřil od poloviny 50. let minulého století k předním představitelům francouzské sémiologie, nové kritiky a strukturalismu. Jeho vytříbené, do různých oblastí moderních mýtů "těkající" dílo, brilantnost jeho "nečekaných" úvah a jejich neustálé zpřesňování a nové definování literárních textů z něj činí jednoho z nejpozoruhodnějších francouzských intelektuálů. 
Jako takový měl řadu nejen stoupenců, ale i vášnivých kritiků, kteří mu vyčítali povrchnost, mondénnost a estetismus. Často však nespravedlivě. Všeobecně se ale poukazuje, především po jeho tragické smrti, na jeho nezařaditelnost: jako by neexistoval jeden Barthes, jedno dílo, ale celá řada Barthesů, kteří si vzájemně odporují. Nicméně sledovat jeho tvorbu od Nulového stupně rukopisu a Základů sémiologie přes Mytologie a Systém módy až k jeho poslednímu dílu Světlá komora věnovanému fotografii je vcelku napínavým dobrodružstvím, tím, co lze nazvat cvičením ducha, novým způsobem uvažování nejen o textu, sémiologii, ale světě vůbec.
Kniha Sade, Fourier, Loyola, kterou nyní vydalo pražské nakladatelství Dokořán v překladu Josefa Fulky, patří v Barthesově tvorbě k tomu nejpodivuhodnějšímu. Už tím, že dokázal spojit a najít společné momenty u autorů, kteří na první pohled spolu nemají vůbec nic společného, kteří tvoří zcela nesourodou směs: prokletý spisovatel, podivínský utopistický socialista a zakladatel jezuitského řádu. 
Z Barthesovy brilantní analýzy se stránku po stránce vynořují jejich společné rysy: za různými obsahy jejich textů se skrývá společná forma, společná posedlost, nový jazyk, který není jazykem komunikace, ale neomezenou řečí. Současně jsou všichni tři posedlí klasifikací, výčtem a obrazem své nespoutané imaginace. 
Všechny je možné číst několika způsoby, ale vždy s určitou slastí. Barthes proto neustále zdůrazňuje, že text a jeho čtení je především předmětem potěšení a rozkoše. Ty mohou být o to hlubší, když se je podaří přenést ho do našeho života, "připsat k jinému psaní fragmenty naší vlastní každodennosti". Jinými slovy, žít s autorem, který se náhle stává nikoli tím, za koho je všeobecně považován, ale prostým plurálem "půvabů".
Barthesův přístup umožňuje číst všechny tři autory jinak, nově, vytrhnout je, jak zdůrazňuje, z jejich "záruk": z náboženství, utopie a sadismu. Pohrávání si s jednotlivými charakteristickými znaky textu a jazyka i jejich interpretace dovádí autora na jedné straně k prožívání slasti z vytříbené formy, na straně druhé pak k rozkoši z překračování zákonů stanovených společností, ideologií či filozofií. 
Neocenitelný půvab Barthesovy knihy, této nikoli paradoxní výzvy "naučme se číst", je především ve vychylování ze zaběhnutých způsobů "listování knihou", v odkrývání a vyjevování významů. Jeden z velkých francouzských básníků kdysi napsal: "Jsou knihy, které si bereme na cestu, a knihy, které k ní vyzývají". Barthesův Sade, Fourier, Loyola patří bezpochyby k těm druhým. A těch není nikdy dost.
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